Uzasadnienie

Zgodnie z art. 138d § 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym
do spraw gospodarki, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zgłaszania
pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie potrzebę
zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz pewność
ustalenia zakresu działania pełnomocnika.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w
powołanym przepisie art. 138d § 9 ustawy – Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnictwo ogólne, zwane dalej „pełnomocnictwem”, może być zgłoszone do
Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej z wykorzystaniem interfejsu portalu podatkowego.
Adres interfejsu portalu podatkowego udostępniany jest na stronie internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składane pełnomocnictwo opatruje się:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo
3) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym.
Potwierdzenie złożenia pełnomocnictwa ogólnego odnotowane jest na koncie podmiotu
składającego pełnomocnictwo, do którego dostęp zapewnia portal podatkowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Niniejsze rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega
procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest objęta zakresem prawa Unii
Europejskiej. Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz
uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim
Bankiem Centralnym.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
poz. 979, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

